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“Lieve mama en papa, 

Leer mij waarom ik ziek word van eten waar andere mensen niet ziek van 

worden. 

Leer mij zelfverzekerd “Nee” te zeggen als iemand mij iets te eten aanbiedt 

waarvan ik niet zeker weet of ik het veilig kan eten. 

Leer mij als ik klein ben tijdens het boodschappen doen zelf eten te pakken 

dat ik veilig kan eten. Als ik peuter ben kan ik al met een eigen briefje met 

de plaatjes van de boodschappen op avontuur in de winkel. Vind je het 

knap dat ik je help? 

Wijs in de winkel producten aan waar iets in zit dat mij ziek maakt. Zo leer ik 

de verschillende soorten eten herkennen waar ik voor op moet passen. 

Wordt niet boos als ik een foutje maak. Ik doe mijn best, help me als ik het 

niet goed begrijp. 

Kook samen met mij en laat mij zien hoe ik zelf lekker en veilig eten kan 

klaarmaken. 

Bak lekkere dingen samen met mij zodat ik leer hoe ik zelf lekkers kan 

bakken. 

Als ik groter ben, laat mij dan regelmatig een paar boodschappen voor je 

halen. Laat mij zelf iets lekkers bakken waar we met zijn allen van kunnen 

genieten. 

Wordt niet boos op mensen die mijn allergie niet begrijpen. Blijf blij met de 

mensen die het wel begrijpen. Zo leer ik dat deze twee groepen er altijd 

zullen zijn en dat ik zelf het beste weet wat goed voor mij is.  

Leer me hoe mijn Epipen werkt. Als ik peuter of kleuter ben door een 

oefenpen in mijn speelgoed dokterskoffer te stoppen en de echte pen 

buiten mijn bereik te bewaren. 

Als ik ouder ben door mij in jouw bijzijn aan anderen uit te laten leggen hoe 

mijn Epipen werkt. Help me als ik het even niet goed weet. 

Laat mij van kleuter af aan zelf mijn Epipen in mijn schooltas stoppen. Help 

me er aan herinneren dat ik de Epipen mee moet nemen en stop het niet 

voor mij in mijn tas. Zo leer ik dat ik zelf om mijn Epipen moet denken. 
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Als ik groot genoeg ben om zelf naar sport en vrienden te gaan, geef me 

dan een stoer etui of tasje zodat ik mijn Epipen met trots zelf mee kan 

nemen. 

 Als ik nog een beetje groter ben wil ik samen met jou Epipennen die over 

de datum zijn in een sinaasappel prikken.  

Als ik een anafylactische reactie krijg wees dan niet bang om de Epipen in 

mijn been te prikken. Misschien durf ik de Epipen samen met jou vast te 

houden. 

Neem me mee naar een open dag bij de ambulance. Vraag daar samen 

met mij hoe ze kinderen helpen die een allergische reactie hebben gehad. 

Blijf bij me als ik me ziek voel, bij alle afspraken en onderzoeken in het 

ziekenhuis en maak er een goede ervaring van. Zo leer ik dat ondanks nare 

gebeurtenissen, er altijd jouw liefde en vertrouwen is en dat ik mag 

vertrouwen op een goede afloop. 

Laat me samen met jou een bestelling doen in een restaurant. Leer me wat 

ik moet vertellen en vragen. Leer mij waar ik op moet letten. Leer mij dat ik 

van een etentje af mag zien als ik denk dat het restaurant niet goed met 

mijn allergie om kan gaan. 

Leer mij zelf eten mee te nemen naar feestje. Ga samen met mij naar de 

winkel om eten uit te kiezen wat ik mee kan nemen.  

Praat positief over mijn allergie. We mogen er weleens verdrietig en boos 

om zijn en we weten dat we samen altijd sterk staan. Zo leer ik mijn allergie 

te accepteren. 

Mama en papa, jullie zullen zien, op een dag kan ik het helemaal zelf.” 

En op een dag móet het helemaal zelf. Soms komt die dag eerder dan dat 

je als ouder in de hand hebt.  

Begin dit jaar werd ik, Jessica, erg ziek. Een ontsteking op mijn hart was 

een vervelende complicatie van de griep die ik had. Twee en een halve 

maand lag ik in bed of op de bank. Er zijn dagen geweest dat ik amper kon 

douchen en mezelf niet meer kon afdrogen. Daarna begon het revalideren.  

Een boterham doorsnijden ging niet en als ik een beker naar mijn mond 

bracht om wat te drinken trilde mijn arm door gebrek aan spiermassa en –

kracht. Dagelijks doe ik oefeningen van de fysiotherapeut. Herstel naar 
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acceptabel normaal niveau zou zeker zes maanden duren. Nu ben ik 

halverwege de revalidatie en kan ik steeds meer kleine dingen. 

Boodschappen doen of mijn kinderen naar school brengen zijn nog niet in 

beeld, ik kom er wel steeds dichterbij. In plaats van iemand te zijn die altijd 

anderen helpt, ben ik nu al acht maanden degene die hulp nodig heeft. Een 

gekke omgekeerde wereld. 

Mijn dochter van tien werd hierdoor onverwacht in het diepe gegooid. Maar 

he… ze zwom gewoon! Ze kan het! Ze regelt speelafspraken, neemt eigen 

eten mee, haalt af en toe wat boodschapjes, bakt de lekkerste taarten en 

appelflappen. Vorige week vertrok ze met vriendinnen op de fiets met een 

tas vol lekkers naar een filmavond in het park hier vlakbij. Ze heeft in de 

eerste schoolweek zelf haar juf uitgelegd hoe haar EpiPen werkt. (Pas 

daarna heeft mijn man een week erop ook nog kort de uitleg gedaan.) Ze 

doet het allemaal! 

Onze dochter is zelfverzekerd en gaat ervoor. Ik ben zó ontzettend trots op 

haar en op ons als ouders dat wij haar mee hebben kunnen geven wat zij 

nodig heeft om als een zelfstandige, zekere en vrolijke meid door het leven 

te kunnen gaan. 

 

…Zu ‘we toch zörgen moeten da’w met mekaar 

Oogsten van wat we hebben inzeijd 

We hebben de grond en ’t water en de kennis en de zunne 

We moeten leben of ons leben der van af hangt… 

Daniel Lohues- Komp wel goed 

 

Liefs, Jessica   

 


